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Beslut om avslag om strandskyddsdispens på fastigheten Källenäs 1:4
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen i lägesalternativ 3 och Miljö- och konsumentnämnden
avstyrker dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för bostadshus på Källenäs 1:4 då det inte finns särskilda skäl
enligt 7 kap 18§ c Miljöbalken

2013-04-09

Tom Andersson

Datum Kommunalråd

Tillstyrkes

x Alternativt förslag

2013-04-09

Morgan Hjalmarsson

Datum Kommunalråd

Samverkan

Ja

X Nej

Kommentar:

Diarienummer: 2012/KS0574 407
Handläggare: Charlotta Tornvall, tel 033- 35 72 76
Datum/avdelningschef: 2013-04-02 / bh

Programområde: 2

Sida

1(33)
Datum

Dnr

2013-04-22

2012/KS0575

Charlotta Tornvall

Christina Osbeck
Ängskogsvägen 35
656 17 Skattkärr

Beslut om avslag om strandskyddsdispens för
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten
Källenäs 1:4 vid Frisjön, Borås Stad
Beslut
Kommunstyrelsen avslår begäran om strandskyddsdispens för nytt bostadshus på
Källenäs 1:4 vid Frisjön, i Borås Stad eftersom det inte finns särskilda skäl enligt 7 kap
18§ c miljöbalken
Redogörelse för ärendet
Ni har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna för att bygga ett
enbostadshus på ovanstående fastighet. Ritning och karta har bifogats ansökan med
tre alternativa lägen. Er ansökan kom in 2012-12-06.
Ärendet har sänts på remiss till Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och
konsumentnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker dispensen i lägesalternativ 3 och Miljö- och
konsumentnämnden avstyrker dispens. Detta beror på att det saknas särskilda skäl
enligt 7 kap 18§ c miljöbalken.

Skälen för Kommunstyrelsens beslut
Dispens från strandskyddsbestämmelserna
Platsen för åtgärden ligger inom Frisjöns strandskyddsområde som är 200 meter.
Inom detta område får man inte bygga så att de hindrar eller avhåller allmänheten från
att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt (7 kap 15 § miljöbalken). Om det
finns särskilda skäl får Kommunstyrelsen ge dispens från bestämmelserna (7 kap 18 b
och 18 c §§ miljöbalken). Dispens får ges endast om det är förenligt med
strandskyddets syfte (7 kap 26 § miljöbalken).
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv
och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och växtlivet.
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Motivering

Det finns sex särskilda skäl som är giltiga för dispens från strandskyddsbestämmelserna:
18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens
från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller
dispensen avser
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl
avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet
inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
De skäl som ni anger att huset är
- 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften, för att den nya byggnaden skulle bli en del i en befintlig
hussamling i en kedja.
- 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse, att hålla sådan plats i skogskanten öppen som varit brukligt är en
ständig kamp. Att hålla hagmarker öppna är ett allmänt intresse. Att
placera ett bostadshus här skulle bidra till att hålla marken öppen.
- 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen, En plats ligger bakom en väg
och är väl avskilt från stranden. Vägen trafikeras av sex permanentboende hushåll och ett
fritidboende.
Kommunstyrelsen bedömer att det särskilda skäl som åberopas inte kan användas här
för dispens.
Syftet med strandskyddet påverkas, d v s djur- och växtlivet kommer att påverkas på
ett oacceptabelt sätt och allmänhetens tillgång till strandområdet kommer försämras
om dispens medges.
Kommunstyrelsen bedömer att åtgärden inte är förenlig med kraven på en från
allmän synpunkt lämplig hushållning med mark- och vattenresurserna (3 och 4 kap
miljöbalken) samt med gällande kommunal översiktsplan. Området utgör inte
riksintresseområde enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.
Upplysningar
Länsstyrelsen ska granska detta beslut inom tre veckor från det att det kommer in till
Länsstyrelsen. Länsstyrelsen skickar ett godkännande alternativt beslut om
överprövning inom denna tid.
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Hur man öveklagar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen, se bilaga. Överklagande ska lämnas in
till Kommunstyrelsen.
Ärendet har handlagts av Charlotta Tornvall. Kommunstyrelsen har varit beslutande.
Ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson.
KOMMUNSTYRELSEN

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

Bilaga:
1. Samhällsbyggnadsnämndens yttrande
2. Miljö- och Konsumentnämndens yttrande
3. Ansökan
4. Hur man överklagar
Kopia:
Länsstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

HUR MAN ÖVERKLAGAR
Om ni är missnöjd med Borås Stads beslut kan ni överklaga det hos länsstyrelsen Västra
Götalands län. Det gör ni skriftligt genom ett brev till Kommunstyrelsen i Borås Stad.
Kommunen vidarebefordrar därefter överklagandet till länsstyrelsen Västra Götalands län.
Överklagandet ska skickas till:
Borås Stad
Kommunstyrelsen
501 80 BORÅS
I brevet ska ni tala om vilket beslut ni överklagar genom att ange ärendets diarienummer.
Redogör för dels varför ni anser kommunens beslut är felaktigt och dels hur ni anser att beslutet
ska ändras. Ni undertecknar brevet, förtydligar namnteckningen och uppger adress samt
telefonnummer. Om ni har andra handlingar som stöder er ståndpunkt så bör ni skicka med dem.
Ni kan givetvis anlita ombud för att sköta överklagandet åt er.
Kommunen måste ha fått ert brev inom tre veckor från den dag ni fick beslutet annars kan
inte överklagandet tas upp. Kommunstyrelsen, som har meddelat det överklagade beslutet, prövar
om skrivelsen med överklagandet har kommit in i rätt tid. Har den inte det ska den avvisas, om
det inte finns vissa skäl i lagen. Om skrivelsen inte avvisas ska Kommunstyrelsen, som har
meddelat beslutet, överlämna skrivelsen och övriga handlingar i ärendet till länsstyrelsen Västra
Götalands län, som ska pröva överklagandet.
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Götalandsbanan Borås - Bollebygd, avtal om medfinansiering av
järnvägsutredning
Borås Stad har i december 2012 tecknat ett genomförande- och finansieringsavtal med Trafikverket
Region Väst om genomförande av en utredning av olika sträckningsalternativ för Götalandsbanan
mellan Bollebygd och Borås. Utredningen kommer att drivas av Trafikverkets projektledare och i sin
helhet bekostas av Borås Stad. Utredningen förväntas vara klar 2015.
Eftersom utredningen även är till nytta för Bollebygds kommuns fortsatta planering har det förts
diskussioner med Borås Stad om kommunens medverkan i utredningen. Borås Stad har för detta
samarbete tagit fram ett följdavtal till avtalet med Trafikverket. Följdavtalet innebär att Bollebygds
kommuns ges möjlighet att medverka i utredningen, exempelvis vid avstämningsmöten mellan
Trafikverket och Borås Stad samt medfinansierar utredningen med 1 mkr.
Bollebygds kommun har undertecknat avtalet 2013-03-28.
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Borås Stad tecknar medfinansieringsavtal med Bollebygd om medfinansiering av utredning av sträckningsalternativ för
Götalandsbanan, sträckan Bollebygd – Borås.
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Yttrande över detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1
(Svedjegatan)
Kommunstyrelsen föreslås besluta:
Kommunstyrelsen efterlyser ett exploateringstal för kvarteret väster om huvudgatan.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.
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Yttrande över detaljplan för del av Dammsvedjan, Gässlösa 5:1 (Svedjegatan), P04/10
Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och LSS-boende inom
Dammsvedjan. En ny väg genom planområdet ger tillfart till förskolan och
vårdboendet och knyter samman centrum med Gässlösa Center, ett blivande
sport- och rekreationsområde. Vägen ger också möjlighet till bostäder i naturnära
läge. Handlingarna skickas ut på ny granskning eftersom vägen, markerad som
HUVUDGATA, rätas ut på en sträcka på ca 80 m mellan kv Betslet och
föreslaget kvarter öster om vägen. Planområdesgränsen minskas i söder till norr
om Skjutbanegatan eftersom en gång och cykelväg har byggts. Dessutom har
användningen på området öster om nya vägen gjorts mer flexibel med tre
användningsbestämningar.
Kommunstyrelsen har tidigare påpekat vikten av att stärka området med
tillgängliga bostäder och pekat på vikten av att planen möjliggör ett diversifierat
bostadsbestånd för att tillgodose ett varierat utbud av boenden i stadsdelen.
Kommunstyrelsen ansåg därför att det var viktigt att det i planens granskningsskede skulle finnas intressenter som vill bygga den typ av bostäder som
planförslaget anger.
Plankartan i granskningshandlingen stämmer överens med Kommunstyrelsens
intention att stärka området med tillgängliga bostäder. Illustrationskartan visar ett
möjligt sätt att lägga husen och en blivande exploatör får redovisa hur nya hus
anpassas till nivåskillnaderna utan utfyllnader. Parkeringar anläggs i nivå med och
nära entréerna. AB Bostäders styrelse har beslutat att anmäla intresse för att
exploatera den delen av området som är tänkt för flerfamiljshus. Ansökan om att
tilldelas marken har inkommit till Kommunstyrelsen 2013-02-28. Det finns ett
stort behov av nya förskoleplatser och vårdboende i området.
I granskningsförslaget anges inget exploateringstal för området väster om
huvudgatan. Kommunstyrelsen efterlyser ett exploateringstal för kvarteret.
Kommunstyrelsen har i övrigt inget att erinra.

KOMMUNSTYRELSEN
Tom Andersson
Kommunalråd
Bengt Himmelmann
Samhällsplaneringschef

GRANSKNING 2
SBN:s beslut
2013-01-31

P 04/10

Till remissinstanser
Detaljplan för Dammsvedjan, del av GÄSSLÖSA 5:1 m fl,
Borås Stad, upprättad den 21 januari 2013.

Detaljplanen sänds för ny granskning: planbeskrivningen med förminskade plankartor
biläggs. Stora plankartor kan översändas på begäran.
Pga minskning av planområdet och flytt av vägområdet har ny granskning bedömts
nödvändig.
Planhandlingarna finns även tillgängliga under rubriken pågående planer på
www.boras.se/samhallsbyggnad Där finns även utredningar som utgör underlag för
planen.
Ert yttrande till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden önskas senast den 11 mars
2013 via e-post till samhallsbyggnad@boras.se Yttrandet önskas i word-format för att
underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter i samrådsredogörelsen.
Var vänlig ange planens diarienummer (P 04/10)
Vid förfrågningar ring Andreas Klingström tfn. 033-358572 eller kontakta via e-post
andreas.klingstrom@boras.se alternativt Jonas Hallberg tfn. 033-358514 eller e-post
jonas.hallberg@boras.se
Borås den 6 februari 2013
Samhällsbyggnadsnämnden

P04/10

Detaljplan för Dammsvedjan
del av GÄSSLÖSA 5:1
Borås Stad
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Syftet med planen är att göra plats för ny förskola och
LSS-boende inom Dammsvedjan. En ny väg genom
planområdet ger tillfart till förskolan och vårdboendet
och knyter samman centrum med Gässlösa Center,
ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen ger
också möjlighet till bostäder i naturnära läge.
Handlingarna skickas ut på ny granskning eftersom
vägen, markerad som HUVUDGATA, rätas ut på en
sträcka på ca 80 m mellan kv Betslet och föreslaget
kvarter öster om vägen. Planområdesgränsen minskas
i söder till norr om Skjutbanegatan eftersom en gångoch cykelväg har byggts. Dessutom har användningen
på området öster om nya vägen gjorts mer flexibel
med tre användningsbestämningar.
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Planbeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan,
del av Gässlösa 5:1, Borås Stad,
upprättad den 21 januari 2013.
1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att göra plats för ny förskola om
6 avdelningar och LSS-boende om 5-6 lägenheter
inom Dammsvedjan. En ny tillfartsväg till förskolan
och vårdboendet knyter också samman centrum med
Gässlösa Center, ett blivande sport- och rekreationsområde. Vägen dras från korsningen där Lars Kaggsgatan möter Svedjegatan till Skjutbanegatan. Med den
föreslagna vägen skapas även möjlighet för planering
av terränganpassade bostadshus, t.ex 10 rad/kedjehus
och 30-35 lägenheter i flerfamiljshus i naturnära läge.
En befintlig väg, Skjutbanegatan, som går åt sydväst
från Nämndemansgatan, stängs av för genomgående
biltrafik och blir gång- och cykelbana och bilutfart för
fastigheter med adress på Nämndemansgatan.
1.2 Handlingar

Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser
som är juridiskt bindande.
Till planen fogas illustrationskarta, planbeskrivning
och genomförandebeskrivning. Efter samråd tillkommer redogörelse över inkomna synpunkter.
Planbeskrivningen och illustrationskartan ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd, samt
redovisa de förutsättningar och syften planen har. De
har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att de ska vara
vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivningen gäller på motsvarande sätt att den
inte har någon egen rättsverkan.
1.3 Plandata

DAMMSVEDJAN
rv 27, 41

2. Tidigare ställningstaganden
2.1 Miljömål för Borås

Enligt Miljömål för Borås (2006) ska de lokala miljömålen integreras i samhällsplaneringen och balanseras
mot sociala och samhällsekonomiska intressen. All
samhällsplanering och allt byggande ska syfta till en
sund, trivsam och vacker miljö med kretsloppstänkande. Miljömålen God bebyggd miljö, Frisk luft med
tillhörande delmål innebär att ny bebyggelse i första
hand ska placeras för anslutning till fjärrvärme och
med goda förutsättningar för kollektivtrafik. Ingen
el eller olja avses användas för uppvärmning av nya
byggnader. Dagvatten ska omhändertas lokalt i nya bebyggelseområden, alternativt fördröjas för att minska
påverkan på grundvattnet. Gång- och cykelvägnätet
ska byggas ut och andelen bullerstörda av trafik ska
minska.
2.2 Översiktliga planer

I översiktsplanen ÖP 06 (2006) anges visioner, mål
och spelregler för användningen av mark och vatten
samt kartskisser med möjliga förändringar. Följande
spelregler är relevanta för detaljplanen:
Prioritera ombyggnad och förtätning av bebyggelse
utan att den sociala och yttre miljön försämras.

Planområdet ligger i stadsdelen Dammsvedjan, ca 2,5
km från centrum och är ca 6 ha stort.

Lokalisering av ny bebyggelse ska stärka områdets
möjligheter till handel och service.

Borås Stad äger all mark inom planområdet.

Lokalisera bebyggelse i lägen som förstärker underlaget
för kollektivtrafiken så att behovet av transporter som
belastar miljön minimeras.

Inom planområdet finns en kommunikationsmast för
mobiltelefoni på arrenderad mark.

Lokalisera bebyggelse med hänsyn till energiförbrukning vid uppvärmning.
Bostäder ska ha nära till grönområden av hög kvalitet.
Lokalisera och utforma bebyggelse och friytor för ökad
trygghet och tillgänglighet, god hälsa samt minskad
risk för olyckor och brott.
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Ta hänsyn till lokal tradition samt stads- och landskapsbild vid placering och utformning av bebyggelse.
Prioritera möjligheten till fjärrvärmeanslutning,
därefter andra hållbara energislag, vid lokalisering av
bebyggelse.
För att gynna kvarboende och mångfald ska det finnas
bra bostäder med en blandning av upplåtelseformer,
ålder och storlek i närområdet.
Utpekad som tätortsnära naturområde.
2.3 Grönområdesplan

Grönområdesplan (1995) utpekar Gässlösaområdet
som ligger sydväst om planområdet och som sträcker
sig från söder in mot bebyggelsen på Kristineberg och
Dammsvedjan. Området utgör ett värdefullt naturområde och skyddszon mot verksamheterna på Gässlösa.
Strövområdet är mycket kuperat med inslag av mossmark. Skogen är tätvuxen med en blandning av granoch tallskogspartier och fuktig lövskog. I anslutning
till Svedjegatan finns en lekplats och bollplan.
I planen föreslås att strövområdet ska utvecklas i
samband med återställningsarbete av Gässlösa gamla
soptipp.
2.4 Gällande detaljplaner

Större delen av planområdet är inte planlagd. Planområdets östra omfattas av detaljplan P170 (laga kraft
1947), P274 (1961) och P658 (1976). Berörd del av
Plan 170 anger ”Allmän plats, avsedd till park eller
plantering”, plan 274 anger bostadsändamål och plan
658 anger Gata samt Park.

2.5 Bostadsbyggnadsprogram

I den Strategiska planen, antagen av Kommunfullmäktige i april 2002, och i Översiktsplanen Öp06, antagen
av KF i juni 2006, finns kommunala mål och spelregler för bostadsbyggande. I bostadsbyggnadsprogrammet lyfts dessa frågor fram ytterligare.
En tätare bostadsbebyggelse bidrar till ett effektivare
utnyttjande av kollektivtrafik, fjärrvärme och redan
gjorda investeringar. Med lämplig kompletteringsbebyggelse kan tätorterna växa utan att breda ut sig.
Efterfrågan på bostäder är störst i staden och i de
sjönära områdena. För att stärka utvecklingen i hela
kommunen är det betydelsefullt att det finns möjlighet
till nybyggnation av bostäder i alla större tätorter eller
där tidigare gjorda investeringar ger utrymme för ytterligare exploatering.
Det är viktigt att tillgängligt boende finns i alla kommundelar. När man har behov av ett tillgängligare
boende är det inte ovanligt att man vill bo kvar i sitt
närområde.
Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommunen ansvar för att de som vistas i kommunen får
det stöd och den hjälp de behöver. Särskilt boende
är bostäder med service och omvårdnad för äldre
personer som behöver särskilt stöd i boendeformerna
trygghetsboende eller gruppboende. I kommunen
finns också bostäder med särskild service för personer
med funktionsnedsättning. Behov av särskilt boende
och bostäder med särskild service ska beaktas i markanvisning.
2.6 Uppdrag

P658
P274

Byggnadsnämnden gav 2010-03-11 §81 Stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta en detaljplan för
planområdet.
2.7 Lokaliseringsstudien förskolor

Planområdet pekas ut i ”Lokaliseringsstudie, Nya
möjliga förskolor i Borås Stad” (2009).

P170
3. Avvägningar mellan motstående
allmänna intressen

P170
P320

Ny bebyggelse inom området bedöms överensstämma
med miljöbalkens grundläggande bestämmelser för
hushållning med mark- och vattenområden i 3:e
kapitlet. Inga riksintressen eller andra områden med
särskilda naturintressen berörs. Detaljplanen bedöms
inte bidra till att miljökvalitetsnormer enligt 5:e kapitlet miljöbalken överskrids.
En avvägning mellan allmänna intressen har skett
enligt plan- och bygglagens 2:a kapitel. Detaljplanen
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innebär en komplettering med fler bostäder, förskola
och LSS-boende i ett befintligt bostadsområde. Förtätning av bebyggelse ska enligt översiktsplanen prioriteras. Kommunens bedömning är att det finns behov
av ny förskola i närområdet och att området även är
lämpligt för LSS-boende. De motstående allmänna
instressen som avvägts är att bevara naturområdet
jämfört med en exploatering enligt planförslaget. Då
platån, det mest välanvända naturområdet inom detaljplanen, även fortsatt avses användas för rekreation
bedöms närboendes tillgång till naturområden också i
fortsättningen vara god.

4. Planeringsförutsättningar och
förändringar
4.1 Natur och kultur
4.1.1 Geoteknik och vegetation

Geotekniska besiktningar av planområdet utfördes
under 2010 och 2011 (Se PM Planeringsunderlag,
WSP, 2011).
Planområdet består av höglänt, tämligen kuperad,
skogbevuxen moränmark utom längs den västra
planområdesgränsen, där terrängen övergår i låglänt
mossmark. I denna övergång mellan fastmark och
mossmark finns en upp till ca 10 m hög brant och
delvis nästan vertikal bergvägg. Inom mossmarksområdet i den nordvästligaste delen av planområdet och
nedanför den branta bergsluttningen längs den västra
sidan består terrängen av skogbevuxen, tämligen jämn
mossmark. Mossmarken har utpekats som sumpskog i
Skogsstyrelsens inventering.
I anslutning till ett flerfamiljshus som ligger längs
Svedjegatan utanför planområdet finns en uppfylld,
avgrusad parkeringsplats och från denna en anslutning till Lars Kaggsgatan och Svedjegatan. Den högre
vegetationen består i huvudsak av blandskog, som
domineras av gran men har inslag av lövträd – främst
björk. Den nordöstra delen är dock bevuxen med
yngre, delvis tämligen gles björkskog. I markytan
förekommer sten och block inom hela området. Berg i
dagen förekommer alltså i den brant stupande övergången mellan moränmark och mossmark längs hela
den västra delen av planområdet men också mer lokalt
uppstickande dels i anslutning till parkeringsplatsen i
nordväst dels i höjdpartiet i den sydöstra delen. Berget
bedöms dock ligga på relativt litet djup under markytan inom relativt stora ytor längs hela den västra och i
hela den norra delen av området liksom inom höjdpartiet med masten i sydost.

inte under förutsättning att ytskiktet av mulljord
schaktas bort under blivande byggnader och uppfyllningar. Sättningsförhållandena inom mossmarken är
däremot mycket ogynnsamma. Sättningar uppkommer i torven även vid mycket små belastningar och
sättningarnas storlek ökar proportionellt mot torvens
tjocklek. Torven under den planerade gatan måste
därför grävas bort.
Stabilitetsförhållandena inom moränmarken är mycket
goda och någon risk för spontana skred eller ras finns
inte.
Grundläggning av byggnader inom fastmarken kan
utföras med plattor på vanligt sätt, både på naturligt
lagrad morän och på uppfyllning. Golv kan utföras
som platta på mark. Generellt gäller att ytjordskiktet
av mulljord ska schaktas bort under blivande byggnader.
För grundläggningen av vägen på den ca 80 m långa
sträckan över mossmark föreslås att förstärkning utförs
genom urgrävning av all torv ner till underliggande
sand eller morän och återfylls med grov sprängsten.

Utbredning av området som behöver grävas ur och återfyllas.
4.1.2 Radon

Området klassificeras som normalradonmark. För
mark som klassas som normalriskområde för radon
gäller generellt att man inte kan utesluta förhöjd risk
för markradon lokalt. Därför föreskrivs, enligt anvisningar från Boverket, att grundläggning ska utföras
radonskyddande. Åtgärder för att klara tillåten radonhalt inne i byggnader utförs vid projekteringen av
nybyggnationen och redovisas i bygglovprocessen.

Sättningsförhållandena inom fastmarken är mycket
goda. Några nämnvärda sättningar uppkommer därför

6

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

4.1.3 Dagvatten

De naturliga förutsättningarna för att ta hand om
och avleda dagvatten från delar av området som ska
bebyggas till mossmarken är gynnsamma. Väster om
anslutningen Lars Kaggsgatan - Svedjegatan mynnar
en dagvattenledning i ett dike, som fortsätter därifrån
mot väster.
Inom planområdet ska dagvatten omhändertas lokalt
enligt ”Riktlinjer för dagvattenhantering i Borås Stad,
antagen 2006-12-20”. Dagvatten ska fördröjas och i
viss mån renas innan det avleds till dagvattenledningar
och vidare till recipient. Dimensioneringskrav för
fördröjningsanläggningar är minst ett tioårsregn med
10 min varaktighet. Tex. kan dagvatten avledas till
anlagda gräsbeklädda svackdiken i anslutning till parkerinsgytorna. I svackdikena både fördröjs och renas
dagvattnet innan det avleds till dagvattenledningar och
recipienten.
4.1.4 Fornlämningar

Några kända fornlämningar finns inte inom planområdet.
4.2 Bebyggelseområden

Planområdet är beläget på en naturskön platå söder
och väster om 3-vånings flerbostadshus med bostadsrätter. I öster finns 1- och 2-familjsvillor längs
Nämndemansgatan.
4.2.1 Bostäder

Inom planområdet föreslås terräng- och naturanpassade bostadshus på 2 fastigheter. Husen är tänkta att
ge ett skogsnära boende med små uteplatser inpassade
i naturen. Marken får behålla den befintliga karaktären med barr- och lövskog med stigar och stenblock.
Granar gallras ur medan ädellövträd och tallar sparas.
I närområdet finns tvåvåningsvillor och lägenheter i
trevåningshus utan hiss för vilka de nya flerbostadshusen med parkering i entrénivå och med hissar kan bli
ett tillgängligt boendealternativ.

Flerbostadshusens tillåtna byggyta får uppgå till 400
kvm, suterrängvåning tillåten utöver det, inredd vind
inte tillåten. Total byggnadsyta huvudbyggnad och
komplementbyggnader får uppgå till 25% av fastigheten.

Exempel på tvåvåningshus inplacerat i terräng
4.2.2 Förskola och LSS-boende

En ny förskola föreslås i norra delen av planområdet.
Tomten avsedd för detta ändamål är ca 6 500 m2 och
rymmer en förskola på 1 200 m2 om 6-7 avdelningar
med plats för sammanlagt ca 120 barn.
LSS-boendet är placerat söderut på planen, nedanför
en kulle, och rymmer ca 5-6 lägenheter, tillsammans
ca 600 m2. Tomten är ca 3 000 m2.
Mellan förskola och LSS-boendet föreslås en parkeringsyta som kan samutnyttjas för att använda marken
flexibelt, då förskola och LSS-boendets parkeringsbehov är olika över dygn och vecka.

På fastigheten väster om huvudgatan föreslås 30-35
lägenheter i 3-5 våningars flerbostadshus. På fastigheten öster om gatan föreslås 10 rad- eller kedjehus
längsmed den nya gatan och som möjligt alternativ
friliggande enbostadshus eller parhus.
Planbestämmelserna tillåter enbostadshus upp till två
våningar och flerbostadshus med fler våningar.
De friliggande husens tillåtna byggyta, huvudbyggnad
och komplementbyggnader, får vara 200 kvm, sammanbyggda hus får vara 150 kvm. Suterrängvåning
tillåten utöver angivet våningsantal men inredd vind
inte tillåten.

Exempel på enplanshus grundlagt på stolpar
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det är önskvärt.
4.4.3 Parkering

Kommunens parkeringsnorm för föreslagna användningar inom planområdet är följande:
Förskola: 60% av anställda + 10 % av antalet barn för
hämtning och lämning = 24 platser.
Särskild boende: 60% av anställda + 10% av antalet
lägenheter = 6 platser.
Exempel på suterränghus, LSS-boende, Sjöbo, Borås
4.2.3 Offentlig service

Från planområdet är det ca 500 m till 2 befintliga
förskolor och 4 km till vårdcentral i centrala Borås.
4.2.4 Kommersiell service

Ca 2 km från planområdet ligger Ica stormarknad.
4.2.5 Telemast

Inom området finns en 30 meters hög mast för telekommunikationer byggd som en fackverkskonstruktion i stål. Kvartersgränsen vid masten ligger på 30
meters avstånd från masten för att skydda bebyggelse
för en eventuell fall.
4.3 Friytor och rekreation

Direkt norr om planområdet finns en grusplan och en
lekplats.
Sydväst om planområdet planeras för Gässlösa Sportcenter, ett stort frilufts- och idrottsområde för bl.a.
cykling, boule, fotboll, golf och vandring.

Flerbostadshus: 12 platser per 1000 BTA = 120 kvm x
30 lägenheter= 38 platser.
De gruppbyggda rad/kedjehusens parkering sker på
egen tomt, alternativt på gemensam yta vid infarten
till området.
Parkering för alla föreslagna bostäder sker på kvartersmark.
4.5 Teknisk försörjning

Anslutning för el, tele och fjärrvärme finns i planområdesgräns.
Anslutningspunkt för spillvatten, vatten och dagvatten
kommer att upprättas till varje fastighet
Ny transformatorstation placeras söder om vårdboendet på allmän platsmark.

5. Konsekvenser
5.1 Behovsbedömning

4.4 Gator och trafik

En behovsbedömning avseende betydande miljöpåverkan har gjorts.

4.4.1 Bil-, -gång och cykeltrafik

Den nya gatan med körväg, gång- och cykelbana kommer att ansluta i hörnet Lars Kaggsgatan och Svedjegatan och leda till Skjutbanegatan med körväg, gångoch cykelbana. Idag går biltrafik från Dammsvedjan
och bostadsområdena i norr till Gässlösa över Nämndemansgatan och Skjutebangatan, vilka har för låg
kapacitet för att kunna hantera det ökade trafikflöde
som det nya Gässlösa Sportcentrum innebär.
Skjutbanegatan stängs av och delen närmast Nämndemansgatan görs om till lokalgata för befintliga in- och
utfarter. En ny gång- och cykelbana har dragits nuvarande Skjutbanegatan.
4.4.2 Kollektivtrafik

På Lars Kaggsgatan/Svedjegatan passerar busslinjer
7 och 15 mellan centrum och Hedvigborg, reslängd
mellan 7 och 13 minuter. Närmaste hållplats är
Dammsvedjan som ligger 350 m från förskolan genom
Nämndemansgatan. Ny busshållplats inom planområ-

8

LSS-boende och förskola föreslås samnyttja en planerad parkeringsplats om ca 30 platser på kvartersmark.

Omgivningsförutsättningarna och den påverkan detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen redovisas i denna planbeskrivning. Slutsatsen är att
miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning,
MKB, inte erfordras. Att ingen betydande påverkan
förorsakas framgår av behovsbedömningen.
5.2 Hållbar utveckling

Planering för integrering av olika boendeformer nära
centrum bidrar till hållbar utveckling för orten.
5.3 Hushållning med naturresurser

Bedömningen är att planutformningen innebär positiva konsekvenser i förhållande till pågående markanvändning. Fjärrvärme finns tillgängligt i planområdesgräns.
5.4 Miljö

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

Planområdet ligger utanför det området som pekas ut
i Grönområdesplan.
Befintlig skog mot bebyggelsen vid Nämndemansgatan österut, består av blandskog med inslag av ekar
och björkar. Planförslaget innebär att granar tas bort
med områdets stora tallar behålls. Annars ska karaktären av lövskog, stigar och stenblock behållas, även på
daghemstomten.
5.5 Hälsa och säkerhet/störningsskydd
5.5.1 Dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten eftersträvas
inom planområdet. Planområdets höglänta läge med
omgivande naturmarker ger goda förutsättningar för
avledning av dag- och dränvatten till naturmark.
Infiltration i mark är möjlig större delen av året i områden där jordlagren är tillräckligt mäktiga. Vid regntillfällen och i delar av området där allt dagvatten inte
går att infiltrera lokalt behöver dock avledning kunna
ske till angränsande naturmark eller, då möjligheterna
för detta inte finns, till ett dagvattenledningsnät. Möjligheter till infiltration och avledning till naturmark
bör beaktas och tas tillvara i projekteringsskedet. Detta
bland annat för att minimera påverkan på hydrologin i
det angränsande området som omfattas av ett markavvattningsföretag och dit en stor del av dagvattenavledningen fortsättningsvis planeras ske.
Den effektiva fördröjningsvolymen ska enligt kommunens krav motsvara minst 10 mm nederbörd på de
anslutna hårdgjorda ytorna. För fastigheter som inte
har möjlighet att infiltrera allt dagvatten eller avleda
detta till naturmark på ett bra sätt föreslås fördröjning
ske i markförlagda fördröjningsmagasin.
Från större parkeringsytor föreslås dagvattnet avledas
via oljeavskiljare och fördröjas i makadammagasin.
Dagvatten från vägytor föreslås fördröjas i makadamdiken.
Planerad exploatering med föreslagen dagvattenhantering bedöms ge mycket små effekter för hydrologin i
dikessystemet som omfattas av Gässlösa dikningsföretag 1905.

intill befintlig parkeringsyta för Betslet 2. Tillfart till
parkeringsplatserna kan i framtiden delas med lika
delar på respektive fastighet.
Befintliga arrenden för Betslet 2 och 4 planregleras.
5.5.3 Buller

Tillkommande bullerstörning av befintlig eller ny
bebyggelse bedöms vara låg, då den nya gatan inte har
förutsättningar för genomfartstrafik. I huvudsak kommer gatan att användas för transporter till förskola,
vårdboendet och sportcentret.
6.5.4 Elektromagnetiska fält

Kommunikationsmasten bedöms inte utgöra någon
risk.

6. Administrativa frågor
6.1 Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år efter det att planen har
vunnit laga kraft.
6.2 Handläggning

Detaljplanen avses antas av Kommunfullmäktige i
Borås Stad.
6.3 Planavgift

Planavgift ska tas ut vid prövning av lovärenden som
överensstämmer med detaljplanen i enlighet med
upprättat plankostnadsavtal.
6.4 Bilagor

PM Planeringsunderlag, WSP, 2011-05-05, geoteknik.
PM Dagvattenutredning, Norconsult 2012-05-30.
6.5 Medverkande tjänstemän/samverkan

Detaljplanen har upprättats av Boras Stads Samhällsbyggnadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med representanter från kommunala förvaltningar. Plankonsult har varit Ramböll genom Job van
Eldijk.
Planavdelningen

5.6.2 Trafikmiljö

Planen innebär en förbättring av trafikmiljön i och
med att genomfartstrafiken på Nämndemansgatan till
Gässlösa försvinner.
Skjutbanegatan i sitt nya läge korsar arrenderad parkeringsplats för boende på Betslet 4. Parkeringen föreslås
flyttas och ersättas med 8 p-platser nära de befintliga
i väster. Det kommer också att finnas möjlighet att
anlägga en parkeringsplats söder om Betslet 4, direkt

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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Genomförandebeskrivning
Detaljplan för Dammsvedjan,del av
Gässlöda 5:1 Borås Stad, upprättad 4
juni 2012 ändrad 3 december 2012.

2.2 Genomförandetid

Genomförandetiden ärtio (10) år från det datum som
planen vinner laga kraft.
Begreppet ”genomförandetid” innebär att planens giltighetstid är begränsad. Under genomförandetiden får
detaljplanen inte ändras utan synnerliga skäl. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång
men kan då ändras eller upphävas utan att de rättigheter som uppkommit genom planen behöver beaktas.
2.3 Ansvarsfördelning

1 Inledning
En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, ekonomiska
och tekniska åtgärder som behövs för att åstadkomma
ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen
rättsverkan. Avsikten med beskrivningen är att den ska
vara vägledande vid genomförandet av detaljplanen.

Kommunen ansvarar för att planen genomförs.

3 Fastighetsrättsliga frågor
3.1 Gällande detaljplan

I den nordöstra delen av detaljplanen finns fyra äldre
detaljplaner. I övrigt saknar området detaljplan.
3.2 Markägande och avtal

2 Organisatoriska frågor
Detaljplanen är upprättad på initiativ från kommunen. Det övergripande syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra byggandet av en ny förskola och
LSS-boende i området. Detaljplanen omfattar också
byggrätter för bostäder och framdragning av en ny väg
samt GC-väg mellan bostadskvarteren i norr och ett
blivande sportcenter.
2.1 Tidplan

Detaljplanearbetet sker med normalt planförfarande
och följande tidplan gäller:
Samråd

1 kvartalet 2012

Granskning

2 kvartalet 2012

Antagande

1 kvartalet 2013

Laga kraft

1 kvartalet 2013

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.
Detaljplanen antas av Kommunfullmäktige i Borås
Stad.
Lokalförsörjningsförvaltningens preliminära planering
är att bygga LSS boendet år 2013 och förskolan år
2014, då måste gatan vara utbyggd.
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Kommunen äger all mark inom detaljplanemådet.
Kommunen arrenderar idag ut två områden i norr till
de bostadsrättsföreningar som finns i kvarteret Betslet som parkering och en lekplats. Den ena av dessa
parkeringar som är belägen väster om kvarteret Betslet
4 kan inte vara kvar då den nya gatan byggs. Detta
arrende kommer således att sägas upp. Föreningen
erbjuds istället möjlighet att förvärva/arrendera mark
söder alt. väster om kvarteret till parkering. Även den
andra bostadsrättsföreningen som arrenderar mark för
parkering och lekplats kan förvärva den aktuella marken efter att detaljplanen antagits. Enligt förslaget till
detaljplan kommer de två föreningarna ha en gemensam infart till det blivande parkeringsområdet.
Ett arrendeavtal finns för den kommunikationsmast
som är belägen inom området.

4 Ekonomiska frågor
Kommunen ansvarar för och bekostar utbyggnad av
den planerade gatan genom området. Kommunen har
också ansvar för att uppföra den planerade förskolan
och LSS-boendet. Byggandet av bostäderna kommer
att ske i privat regi. Byggherre är inte utsedd.
Kostnaden för att anlägga gatan samt gång- och cykelväg har mycket grovt uppskattats till ca 6 mKr. Någon
särskild exploateringskalkyl har inte upprättats ännu.
Tekniska förvaltningens utökade kostnader för drift
och underhåll beräknas uppgå till cirka 140 000 kronor per år.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

5 Tekniska frågor
Utbyggnaden av VA-ledningar bekostas av Borås Energi och Miljö, VA-huvudman i Borås. VA-utbyggnaden
finansieras genom anslutningsavgifter enligt gällande
VA-taxa vid anslutningstillfället. Särtaxa bedöms inte
vara nödvändig enligt aktuellt planförslag.
VA-huvudmannen kan bara upprätta förbindelsepunkt
för källarlösa byggnader på fastigheter belägna lägre än
gatunivå. Om anordningar för pumpning av enskilda
fastigheter behövs skall fastighetsägaren bekosta och
ansvara för denna anordning om fastighetsägaren vill
ansluta sig till den kommunala allmänna VA-anläggningen.
Fastigheter kommer att införlivas i verksamhetsområde
för vatten, spillvatten och vid behov dagvatten.
Det finns möjlighet för fastigheterna att anslutas till
det lokala fjärrvärmenätet.
Möjlighet att ansluta el- och teleledningar finns i
detaljplanegräns.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
Markavdelningen

Jenny Tiberg
Exploateringsingenjör
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Utlåtande 1

REMISSPART

MED
ANM

SVAR
DATUM

Upprättat den 15 december 2012
med avseende på detaljplan för
Dammsvedjan, del av Gässlösa 5:1,
Borås Stad.

G01

Kommunstyrelsen

-

2012-12-03

G02

Tekniska nämnden

X

2012-09-11

G03

Lokalförsörjningsnämnden

X

2012-09-05

G04

Stadsdelsnämnden
Väster

X

2012-08-31

1. Handläggning

G05

Kulturnämnden

X

2012-08-31

G06

Lantmäterimyndigheten

G07

Borås Energi och
Miljö AB

X

2012-01-24

G08

Borås Elnät AB

X

2012-08-20

G09

TeliaSonera AB

-

G10

Räddningstjänsten

X

G11

Polismyndigheten i
Västra Götaland

X

2012-08-20

G12

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

X

2012-01-17

G13

Hyresgästföreningen
Borås/Bollebygd

X

2012-01-02

G14

Naturskyddsföreningen

2.1 Ändringar av planförslaget

G15

X

2012-02-16

Granskningshandling 2 innebär följande ändringar
jämfört med första granskningen:

Fritids- och folkhälsonämnden

G16

Sociala Omsorgsnämnden

X

2012-01-16

G17

Västtrafik

X

2012-01-04

G18

Miljönämnden

G19

Utbildningsnämnden

G20

HSO Borås

Samråd enligt PBL 5:20 avseende planförslag upprättat den 28 november 2011 har ägt rum under tiden 12
december 2011 – 27 januari 2012 och har annonserats
i Borås Tidning 11 december 2011. Berörda markägare har underrättats med brev till samrådet. Under samrådstiden har detaljplanen varit anslagen i Stadshuset
och i Göta bibliotek, Varbergsvägen 38. Handlingarna
har även varit tillgängliga på kommunens hemsida.

2. Sammanfattning
13 remissinstanser och 4 berörda sakägare har framfört
synpunkter vid samrådet, varav 2 sakägare är negativa
till förslaget.

Ändring av detaljplanegräns pga att gång- och cykelvägen där har anlagts norr om Skjutbanegatan.
Ändring av begränsningen av markens bebyggande av
de befintliga fastigheterna Betslet 2 och 4.
Ändring /komplettering av användningsgräns avseende
HUVUDGATA. Vägen rätas ut på en sträcka av ca 50
m mellan kv Betslet och föreslaget kvarter öster om
huvudgatan.
Ändring av fastighetsindelningen öster om huvudgatan från tre fastigheter till en med mer flexibla bestämmelser för användningen.
Ändring/komplettering av egenskapsbestämmelser
avseende exploateringsgrad av bostadskvarteret väster
om huvudgatan.
Ändring i genomförandebeskrivningen avseende
tidplan.
Ändring av kapitel 4.4.1 Bil-, -gång och cykeltrafik
pga ny gång- och cykelbana längsmed befintliga Skjutbanegatan.
2.2 Beslutsförslag

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att
detaljplanen kungörs för granskning enligt PBL 5:23
1987:10.
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UTAN
ANM

SAKÄGARE

-

2012-07-06

-

X
X
X

UTAN
ANM

2012-01-09
2012-01-27

MED
ANM

2012-01-24

SVAR
DATUM

G21

Tömmen 11

X

2012-01-30

G22

Tömmen 15

X

2012-01-26

G23

Boende i Betslet 2

X

2012-01-26

G24

BRF Svedjan

-

2012-01-30

3. Synpunkter under samrådet
Inkomna synpunkter i samband med granskning 1
redovisas och kommenteras nedan.

3.1 Remisspart
G01 Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen yttrar sig till granskning 2.
G02 Tekniska nämnden

Tekniska forvaltningen har inga synpunkter och tillstyrker detaljplanen.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

G03 Lokalförsörjningsnämnden

I planförslaget föreslås att parkeringsplatser skall
anläggas mellan skolan och LSS-bostäder vilket ser
trångt ut. Det är viktigt att de olika byggnaderna kan
placeras så långt ifrån varandra så att det blir plats för
rundkörning av bilar där förskolebarnen skall lämnas
av. En parkeringsplats med backande bilar i anslutning
till förskoleentrén kan ej accepteras.
I övrigt kan nämnden tillstyrka planförslaget och ser
det viktigt att planen kommer till stånd så att en ny
förskola samt LSS-bostäder kan byggas då det finns ett
stort behov av dessa servicefunktioner.
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrker den förslagna
detaljplanen med förutsättningen att det ges möjlighet
att bygga en säker avlämningsplats med god tillgänglighet för både förskola och LSS-lägenheter.

enheter. Ändringen av beteckningen för fastigheten i
anslutning till förskolan är positiv då det kan möjliggöra en större enhet.
Kommentar

I granskning 2 har fastigheterna med förskola, SB,
bostäder bredvid, BS, och vårdbostäder, BV, ändrats
till att omfatta samma fastighet med beteckningen
SBV, vilket innebär att fastigheten kommer att kunna
användas flexibelt. Gemensamhetsanläggningarna,
g, har tagits bort för att inte hindra framtida ändrad
användning.
G05 Kulturnämnden

Kulturnämnden har inget att erinra mot detaljplaneförslaget då inga natur- eller kulturvärden påverkas.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

Kommentar

Förskolans area är i granskningsförslaget på illustrationsplanen ca 6 500 kvm och innehåller yta för
parkering för både förskola och vårdboende. Yta
för vårdboendet är ca 3 100 kvm i relativt kuperad
terräng, men det finns plats för utevistelse för rörelsehindrade.
En förstudie har gjorts av Mark & Landskap, vilken
redovisas översiktligt i illustrationsplanen.
Föreslagen parkering är en illustration och inte en bindande planering. Öster om huvudgatan har fastighetsindelningen och ytor för gemensamhetsanläggningar,
gy, tagits bort för större flexibilitet i användningen.
Illustrationskartan visar föreslagen fastighetsindelning
och i beskrivningen finns alternativa förslag.

G07 Borås Energi och Miljö

Området ska försörjas genom kommunalt vatten,
spillvatten och dagvatten. Anslutningspunkter för vatten, spillvatten och i vissa fall dagvatten upprättas vid
fastighetsgräns utmed ny gata.
Vatten och spillvatten byggs ut i området och ansluts
till befintligt nät i Eldhusgatan. VA-ledningar förläggs
i ny planerad gata.
Närmsta befintliga brandpost finns vid Nämndemansgatan 39. Brandposten ligger ca 100 m ifrån ny
planerad skola. Inga nya brandposter anläggs.
Kommentar

Synpunkerna noteras.

G04 Stadsdelsnämnden Väster

G08 Borås Elnät

I Stadsdelsnämnden Västers yttrande i samrådet togs
behovet av förskolor i området upp och att en förskola
i området skulle kunna tillvarata naturen och det
skogsnära läget. Det är också önskvärt att bygga större
enheter motsvarande 120 - 160 förskoleplatser, för att
fa flexibilitet och dynamik i användningen av lokaler.

Borås Elnät godkänner placeringen av E-området för
planerad transformatorstation.

Den förskoletomt som är inritad i planförslaget är
avsedd för 6 avdelningar, 120 barn. Den tomten bedöms inte kunna utökas. Eftersom fastigheten närmast
förskolan nu fått beteckningen BS möjliggör att den
skulle kunna användas till förskola om behovet finns
och marken inte sålts till bostäder.
Inom Götaområdet är behovet stort av utbyggnad
av förskolor, dels för att ersätta undermåliga lokaler
och dels for att skapa fler platser. Inriktningen är som
nämnts i tidigare yttrande att skapa tillräckligt stora

Borås Elnät, Stadsnät, förutsätter att exploatören kontaktar oss i god tid före byggstart.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
G11 Polismyndigheten

Utemiljö bör planeras med tanke på belysning, plantering, mörker etc så att tryggheten upplevs som mycket
hög.
Parkeringsplatser bör planeras med en övertalighet så
att besökande till förskola och LSS-boende kan ske
utan att bilar parkeras trafikfarligt.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
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G12 Länsstyrelsen

G13 Hyresgästföreningen Borås/Bollebygd

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 12 kap l § PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer
att prövas av Länsstyrelsen om den antas.

Det är positivt att planbeskrivningen medger plats för
både förskola och LSS – boende. Då Dammsvedjan
består av mest bostadsrätter och villor behövs även
hyresrätter i denna del av Borås Stad.

Motiv för bedömningen:

Det är även viktigt att så mycket som möjligt av grönområdet bevaras och utvecklas och det behövs fortsatt
en skyddszon mot Gässlösa.

Länsstyrelsen befarar inte att riksintresse enligt
miljöbalken (MB) påtagligt kommer att skadas, att
mellankommunal samordning blir olämplig, att miljökvalitetsnormer enligt miljöbalken inte iakttas, att
strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid
med gällande bestämmelser, eller att bebyggelse blir
olämplig med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa
eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning
eller erosion.
Synpunkter på det utställda förslaget
De synpunkter som tidigare framförts i ärendet har
beaktats. Det kan dock därutöver påpekas att förtydligande av markens stabilitetsförhållanden bör
göras enligt följande: I planbeskrivningen anges att
sättningsförhållandena inom mossmarken är mycket
ogynnsamma och att sättningar uppkommer i torven
även vid mycket små belastningar. En geoteknisk
utredning i form av ett PM/ beträffande den nya
gatan mellan skjutbanegatan och Lars Kaggsgatan/
Svedjegatan ingår i de utställda planhandlingarna som
redovisas att en undersökning gjord på endast en 80m
långsträcka, där den nya gatan i området föreslås, visar
att på litet djupt under markytan finns sannolikt betydande mängd ytvatten. PM:et föreslår grundförstärkningsåtgärder i form av urgrävning och återfyllning.
Länsstyrelsen anser att detta bör klarläggas genom en
planbestämmelse. Det är lämpligt att även markera på
plankartan var dessa områden kan förekomma. Enbart
en upplysning om att geoteknisk utredning finns kan
inte anses vara tillräckligt.
Det utställda planförslaget bör kompletteras enligt
ovan innan planen antas. Ett antagande av en detaljplan innebär att kommunen tillhandahåller ett
rättsligt bindande markanvändningsförslag från vilket
ska det tydligt framgå vad som krävs för att genomföra
detaljplanen.
Kommentar

Området som ska grävas ur med torv och återfyllas
med sprängsten har redovisats i beskrivningen under
avsnitt 4.1.1 Geoteknik och vegetation. Det är inte
förenligt med praxis att föra in tekniska lösningar för
utförandet på plankartan på allmän platsmark, då
annan lämplig bedömning av åtgärder skulle kunna
finnas.
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Marken är ett normalriskområde med avseende på
markradon och det borde genomföras kontrollmätningar innan byggnader är inflyttningsklara.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
Redovisning om hur man tar hand om radon vid
byggnation ingår i bygglovsprocessen.
G15 Fritids- och Folkhälsonämnden

Enligt förslaget ska Skjutbanegatan åt sydväst från
Nämndemansgatn bli gång- och cykelbana. För att
öka säkerheten för oskyddade trafikanter, vill förvaltningen ha en anslutning från Svedjegatan via Nämndemansgatan till Skjutbanegatans planerade gång- oeh
cykelbana.
Fritids- och folkhalsonämnden har i övrigt inga synpunkter på detaljplanen.
Kommentar

Tekniska förvaltningen har uppmärksammat behovet
och kommer att göra en anslutning från Skjutbanegatan till Svedjegatan.
G16 Sociala omsorgsnämnden

Sociala omsorgsnämnden tycker att det är bra att det
tas fram en detaljplan för området och att det skapas
möjligheter till ett LSS-boende i området. Det viktigt
att det skapas förutsättningar för boenden till samtliga
de målgrupper som ingår inom Sociala omsorgsnämndens verksamhetsområde.
Då det generellt sett råder bostadsbrist och specifikt
för de målgrupper som nämnden ansvarar för vill
nämnden att det skapas förutsättningar att bygga
hus med 5 – 6 mindre lägenheter som nämnden har
anvisningsrätt till.
Nämnden förutsätter att planprogrammet följer det
program för tillgänglighet, delaktighet och jämlikhet
för personer med funktionsnedsättning som är antaget
av Borås Stad.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

G17 Västtrafik

3.2 Sakägare

För att minska de negativa effekterna från persontransporter måste det ske en förflyttning av resenärer från
den privata bilen till kollektivtrafiken. Som en del i det
arbetet har Sjuhärads kommunalförbund, i samverkan
med bl a Västtrafik, Västra Götalandsregionen och
samtliga kommuner i Sjuhärad, tagit fram dokumentet ”Målbild för kollektivtrafiken år 2025 i Sjuhärad”.
Målbilden utgår från att resorna med kollektivtrafiken
ska öka med 50 % fram till år 2025. För att uppnå det
målet är det viktigt att kommunens samtliga planer
bidrar till att öka kollektivtrafikens attraktivitet.
Västtrafik har inga planer på att köra inom området,
utan hänvisar till bra gång- och cykelstråk till befintliga hållplatsområden. Gång- och cykelvägar måste
utformas med avseende på hållplatsens läge, så att de
blir gena och raka. Det måste finnas säkra och trygga
passager placerade så att tillgänglighet till hållplats
säkerställs. Utformning måste ske med avseende på
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning,
där mått, lutningar, ljushetskontraster, mm. skall följa
rådande riktlinjer.
Kommentar

Synpunkterna noteras.
G18 Miljö- och konsumentnämnden

Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker planförslaget.
Miljö- och konsumentnämnden yttrade sig i utställningsskedet och tillstyrkte planförslaget. Det förutsattes dock att Länsstyrelsen ger tillstånd till markavvattning om det krävs för den nya vägen. Enligt Länsstyrelsen krävs det inte dispens för markavvattning.
Nämnden ansåg också att det bör göras en grodinventering för att undersöka förekomsten av grodor och
vilka arter som finns eftersom den tilltänkta vägen
kommer att beröra den våtmark som finns idag.
Marken med fuktig skog har med stor säkerhet grodor
men inga lekvatten kommer att byggas igen. Någon
inventering är därför inte nödvändig.
Kommentar

G20 HSO Handikappförbunden

HSO i Borås vill påpeka att hänsyn skall tas till de regler som gäller ”Borås Stads Program för tillgänglighet,
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättning”.
Synpunkterna noteras.

Nej tack, jag vill inte ha någon som helst ny bebyggelse inom planområdet.
Jag vill ha den vackra utsikt över träd, gräs, buskar
och det skogklädda berget som jag en gång flyttade hit
för. Jag vill kunna höra och se så många olika soreters
fåglar som möjligt. Jag vill också se andra skogslevande
djur som hare och rådjur. Jag vill andas frisk luft. Jag
vill njuta av den frid som endast närheten till skogen
ger. Jag vill höra maximalt med fågelsång och vindens
sus i träden och minsta möjliga av allting annat.
Kort sagt: jag vill ha det som det är och alltid har varit
och alltid borde förbli.
Alltså: förstör inte min och många andras närmiljö! Gå
och förtäta någon annan stans!
Kommentar

Staden växer och det finns akut brist på förskoleplatser och vårdboende i området. Det skogsnära läget
är lämpligt för förskoleverksamhet, vårdboende och
fler bostäder, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Från byggnaden längst västerut på Betslet 2 kommer
man antagligen se att trädkronorna glesats ur något
men annars kommer inte utsikten förändras nämnvärt.
Tömmen 14

Ägare till Tömmen 14, vill framföra sina starkt negativa synpunkter och anmärkningar på att den planerade förskolan kommer att hamna så nära vår tomtgräns.
Vi instämmer i synpunkter, lämnade av sakägare
Tömmen 15, om oro över värdeminskning, buller och
insyn och vill även påpeka att vi tror förskolan kommer att innebära en betydlig försämring av den yttre
miljön nära vår fastighet.
Vi vill att förskolebyggnaden utformas och placeras
längre bort från Tömmen 14, för att så lite som möjligt förändra och försämra den yttre miljön nära vår
fastighet.
Kommentar

Synpunkterna noteras.

Kommentar

G23 Boende i Betslet 2

Staden växer och det finns akut brist på förskoleplatser och vårdboende i området. Det skogsnära läget
är lämpligt för förskoleverksamhet, vårdboende och
fler bostäder, enligt samhällsbyggnadsförvaltningens
bedömning.
Grundläggande i planförslaget är att behålla skogen
orörd i de delar som betecknas NATUR. Mellan de
befintliga tomterna och förskoletomten är ett avstånd
på minst 20 m och kommer fortsättningsvis också att
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skötas av Tekniska förvaltningen som naturmark.
Minsta avståndet mellan befintligt hus på Tömmen
14 och föreslagen förskolebyggnad är ca 46 m. På hela
området finns en bestämmelse om att det krävs marklov för att ta ner träd med större stam än 15 cm. Alla
inmätta ekar och tallar som inte kommer på byggnaders ytor ska bevaras. Även stenblock ska finnas kvar.

Planavdelningen

20

Andreas Klingström

Elisabet Clementson

planchef

planarkitekt
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SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN
postadress Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Borås Stad, 501 80 Borås besöksadress Kungsgatan 55
tfn 033-35 70 00 (växel) e-post samhallsbyggnad@boras.se
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